
What makes a good children’s book?  Điều gì làm cho sách cho thiếu nhi hấp dẫn? 

Grading Criteria   Tiêu Chuẩn Chấm Bài 

1. Topic’s relevancy: Relating to Vietnamese-American children’s experience.  For example: Child or child

surrogate (animal) is the hero/heroine, or the setting can be imagined by these children.

Nội dung: có liên quan tới cuộc sống hàng ngày của một em bé Việt lớn lên ở trên nước

Mỹ.

Thí dụ, nhân vật chính là một em bé, hay một con vật quen thuộc với các em, hay truyện

có bối cảnh mà các em có thể mường tượng được.

2. Language: Engaging, age appropriate language with many repetition of vocabulary

Dùng ngôn ngữ thích hợp với các em lớp K-6, lựa từ ngữ thu hút được các độc giả nhỏ

tuổi, nên lập đi lập lại các từ ngữ chính.

3. Structure: Story has a clear climax, point of tension that is resolved in a satisfying way. Story moves and/or

entertains; makes reader laugh, cry, and/or think

Cấu Trúc: Câu chuyện có cấu trúc và tiến triển hợp lý. Chuyện cảm động, hoặc có tính

cách giải trí, làm cho độc giả khóc, cười, hay phải suy nghĩ.

4. Grammar and Syntax:

Hành Văn: Chính Tả, Ngữ Vựng

5. Originality: Author has a clear, fresh, and interesting point of view on his/her subject.

Sáng tạo: Câu chuyện có những ý tưởng độc đáo, lạ và lôi cuốn, hiếm thấy trong các

chuyện khác.

6. Tone: Non condescending tone, avoiding stereotypes, religion and politics.

Câu chuyện không có giọng “dạy đời.” Tránh thành kiến, tôn giáo và chính trị.

Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia về Ngôn Ngữ Châu Á, Đại Học Tiểu Bang California tại Fullerton.  

Giải Viết Sách Thiếu Nhi thứ 3, 26 tháng 6, 2021, 9:00-10:00am, trên mạng.


